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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

هذا املذهب األول وهو اإلميان , فهم يفسرون السميع البصري على تفسري السلف متاما وال يفوضون ... :الشيخ 

ز وجل فيها عن مشاته مع تنزيه اهللا ع, بكل آيات الصفات وأحاديث الصفات مبعانيها املعروفة لغة

  .الفهم اللغوي مع التنزيه, للمخلوقات

مذهب الفهم آليات , فهما مذهبان, وتارة يؤلون بل يعطلون, مذهب اخللف تارة مع السلف بفهموا وينزهوا 

وفهم ثان تأويلها وعدم التسليم مبعانيها الظاهرة ولو كانت مقرونة , الصفات وأحاديث الصفات مع التنزيه

  .مذهب املفوضة, مذهب ال من هؤالء وال من هؤالء, يهبالتنز 

اهللا أعلم مبراده؛ فهم خالفوا السلف وخالفوا : ويقولون , املفوضة ال يفهمون من آيات الصفات شيئا إطالقا

أن السميع , خالفوا السلف ألم يقولون ربنا كلمنا بلسان عريب مبني فنحن نفهم وهو السميع البصري, اخللف

, هذا هو املعىن العريب, والبصر له عالقة برؤية املوجودات, وأن السمع له عالقة بسمع األصوات, بصريهو غري ال

قلنا إن اخللف يلتقون مع السلف يف بعض هذه اآليات كاآلية , وبصره ليس كبصرنا, لكن مسعه ليس كسمعنا

وإثبات , جل وإثبات العني أو العيننيكإثبات اليدين هللا عز و , لكن اختلفوا معهم يف آيات أخرى, املذكورة آنفا

  . ))ليس كمثله شيء (( فالسلف فسروا هذه املعاين على ضوء , العلو واالستواء على العرش

يَُد اللِه َمْغُلوَلٌة ُغلْت َأْيِديِهْم (( قالوا يف إثبات اليد , االستواء مثال معناه االستيالء: أما اخللف فأولوها فقالوا



, ما أثبتوا هللا عز وجل اليدين اللتني تتناسبان مع عظمته وجالله, فأولوها ))ا قَاُلوا َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن َولُِعُنوا ِبمَ 

, هنا أولوا, اخللف هنا خالفوا السلف بإميام بصفة السمع والبصر باملعىن العريب مع التنزيه, فال تشبه يد البشر

ناس من الكتاب , ولذلك فهؤالء إذا قالوا وهذا يوجد اليوم, ال ندري أما املفوضة هم يقولون ال ندري ال ندري

, وهذا كذب عليهم, خاصة من بعض األحزاب اإلسالمية يدعون أن التفويض هو مذهب السلف, املعاصرين

ألم , لكنهم ينزهون ))الرحمن على العرش استوى (( يعرفون معىن , السلف يعرفون ما معىن السميع البصري

فالتفويض إذن ال جيوز نسبته إىل , ال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, القرآن مجلة وتفصيال يأخذون

  . فهو كذب وافرتاء عليهم, السلف

هذا دليل على أم كانوا ال  "االستواء معلوم " : ولذلك قلت لك كيف تستدل باألثر املذكور عن مالك 

ما قال له , ولذلك قال له, بل ال يفسرون ألن األمر واضح, كانوا يفسرون القرآن باللغة العربية, يفوضون

, عم تسأل عن االستواء وهو معلوم وهو العلو, لكنه قال االستواء معلوم, االستواء واالستعالء كما قلت أنت

لكن مذهب , أي استعلى ))ثم استوى على العرش (( , وهذا ما صرح به اإلمام البخاري عن بعض السلف

أي التفويض يف الكيفية ال , إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض "والكيف جمهول " : مه فيقول مالك يتابع كال

, هذا عربية, كاالستواء مثال هو ليس النزول, فكيفية االستواء جمهول أما االستواء نفسه فمعلوم, باحلقيقة

أي صعد  ))م استوى إلى السماء ث(( , ألنه يأيت يف معىن الصعود, االستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول

الكيف " : لكن كيف استوى قال, معناه معروف لغة ))ثم استوى على العرش (( االستواء هنا يف آية , إليها

  .فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات اإلهلية هذا صحيح متاما "جمهول 

  يعين هم يعنون الكالم عن كيف؟ :السائل 

لذلك أجاب أن , أي نعم السؤال هنا عن الكيف, من السلف يف الكيف أبدا كيف ما أحد تكلم  :الشيخ 

لكن يفوضون  , االستواء معلوم والكيف جمهول؛ فإذن السلف يثبتون معاين آيات الصفات وأحاديث الصفات

  .ال يتحملها إنسان مسلم أبدا من الضالل, وإال لزم منه أمور, وهذا هو املذهب احلق, كيفية هذه الصفات

, يعين هللا يد ليست كيد املخلوقني, هل يف أخبار أو آثار عن الصحابة أم كانوا يفهمون هذه اآليات :سائل ال

أو يعين اليد جاي بالنسبة لنا كبشر فلله يد , جتد كأمور املعطلة أي أا القدرة, ففي اللغة العربية حتتمل كلمة اليد

من معاين , يد يعين حقيقة ولكنها ليست كأيدي املخلوقات ,هللا يد ولكنها ليست كأيدي املخلوقات: حنن نقول

ولو أنه يف معىن , فلماذا حنن ال نقول إن هذا القول هللا أيضا, اللغة العربية أيضا كلمة اليد حتتمل القدرة والغلبة 

  ؟ ...ولكنه الغلبة والقهر , ألنه ليس هللا يد, األمساء والصفات وإن كان هو جيب التعطيل



  ب هللا يد؟طي :الشيخ 

  .نعم :السائل 

فهل هللا يد؟ وقف محار الشيخ عند , دعه جانبا, هذا مسلم به لدى اجلميع, هللا القدرة, تسلم هللا الغلبة :الشيخ 

  !العقبة

اهللا أعلم مبراده هذا هو مذهيب اللي , املنهج الذي أخذنا عليه أال يكون هللا يد, املفهوم الذي, أنا ال :السائل 

أما إذا قلنا موضوع اليد هذه من من الصحابة فهم هذه اآلية على أن اليد , ة أنه التفويض كذاأفهمونا قبل شوي

  مبعىن أن هللا يد؟

  .موضوع الصفات, اليد مثال املوضوع, املوضوع ليس موضوع يد :الشيخ 

  ...فهمنا من صفات اهللا عز وجل أن الصحابة ليسوا على وجه هذا التفصيل , املوضوع مفهوم :السائل 

  .ساحمك اهللا ساحمك اهللا, ال إله إال اهللا :الشيخ 

  .ابن القيم تلميذه اللي فهمه اآلية وقالوا بالتفصيل :السائل 

  .هذا قول إمامك, ألفت نظرك إىل شيء هذا القول مش قولك, امسح يل شوي :الشيخ 

  ... :السائل 

  .اهللا يهدينا وإياكم أمجعني, شوف يا شيخ علي :الشيخ 

  .منيآ :السائل 

هذا عبث ال يعتمد عليه , فإذا اإلنسان يف اليوم يقرأ حبثا وينساه غدا, العلم بدو طاقات معينة وقدرات :الشيخ 

ومن األساليب العلمية اليت تقرب وجهيت النظر املختلفتني أن , عرفت؟ هذه الشبهات وهذه األسئلة ال تتناهى

وقلت إن هذه  ))ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (( : أنا أتيت آنفا بآية, نأخذ النقاط املتفقني عليها

  فهل أنت معي يف هذا الكالم أم يف مناقشة؟, اآلية اتفق اخللف مع السلف يف تفسريها وعدم تأويلها

  ... :السائل 

   ...ال أقصد أن اخللف متفقون مع السلف  :الشيخ 

بعض أهل , اموا كلهم إال الرجل العامل الفاضلملا دخل أبو جعفر املنصور ق, كان يف جملس أيب جعفر املنصور

ملاذا كل الناس " : سأله , لفت نظر اخلليفة أن كل الناس قاموا لك إال هذا العامل, الس يف بقلبه ضغينة ضده

من أن تقع يف خمالفة حديث  - من اجلاللة عظمتك  - يا أمري املؤمنني أجللتك " : قال له, "قاموا إال أنت 

قال رسول اهللا : حدثين فالن حدثين فالن قال" : قال  "له ما هو " : قال  "اهللا عليه وسلم  جدك حممد صلى



فأنا أجللتك أن تكون من  )من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ( : صلى اهللا عليه وسلم

  ."هؤالء 

  ... :السائل 

ألنه , ك العادة ، هذا احلديث يا أبا طاهر أوال روايته خطأأي واهللا قرأت وأخطأت هذا أبو امحد ما يرت  :الشيخ 

فضال عن العريب مثلكم يف , وال يشك أي مستعرب مثلي, وليس قوموا لسيدكم )قوموا إلى سيدكم ( : بلفظ 

  ...وقوموا إىل سيدكم , الفرق بني قوموا لسيدكم

  العريب ... :السائل 

هذا كثري من أهل العلم والفضل , قوموا إىل سيدكم روحوا لعنده ,نعم قوموا لسيدكم تعظيما وإجالال :الشيخ 

يف , ألنه بس خيطئ يف رواية احلديث رايح خيطئ يف فقهه, ثانيا يف فقه احلديث, خيطئون أوال يف رواية احلديث

مبساعدة عالقته , بينما هو ليس له عالقة إطالقا ذا املوضوع, فيدخلوك يف موضوع القيام لغري اإلكرام, داللته

وكانت اليهود , كان مصابا يف أكحله جرحيا, وهو سعد بن معاذ األنصاري, الرجل الذي قيل يف حقه قوموا إليه

فحكم بقتل رجاهلم , رضوه حكما بينهم وبني الرسول عليه السالم, يف وقعة اخلندق حكموا هذا الرجل الفاضل

غصبا عنكم  )بحكم اهللا من فوق سبع سموات لقد حكمت ( : قال له الرسول عليه السالم , وسيب نسائهم

الشاهد جاء موعد , يعين حكمت حبكم اهللا من فوق سبع مسوات, عفوا عن شيخكم أو عن املفوضة هؤالء

فأنزلوه من  )قوموا إلى سيدكم ( : قال هلم , فقال لألنصار, وهو مريض, فجاء راكبا على محار, تنفيذ احلكم

  ث؟شايف شلون؟ فأين احلدي, دابته 

  .نعم يف فرق :السائل 

  . نعم يف فرق كبري :الشيخ 

  

ليس كمثله شيء وهو السميع (( : قوله تعاىل, حنن الزم نأخذ نقطة التقاء, نرجع يف حديثنا السابق :الشيخ 

ماذا يقول الذين يؤولون اليد واالستواء إىل آخره؟ ماذا يقولون يف , السميع البصري صفتان هللا عز وجل ))البصير 

يف آثار عن الصحابة أم فسروا السمع والبصر؟ مبا , تني الصفتني أو غري العبارة هذه؟ نعيد عليكم سؤالكمها

  .ال يوجد آثار: السلف واخللف متفقون على تفسريمها به؟ اجلواب 

  .أعتقد أنه ما يف بيان عن الصحابة والتابعني يف تفسري هذه اآلية :السائل 

  ق السلف واخللف؟ كيف اتفقوا على عدم التأويل؟فكيف اتف, مجيل جدا :الشيخ 



  .يعين التقوا هيك :السائل 

  يعين بدون علم؟, صدفة :الشيخ 

  .سبحان اهللا يعين شيء اجتمعت القلوب :السائل 

  يعين بدون علم؟ , آه :الشيخ 

  .ال أعرف :السائل 

اهللا عز وجل له , أوضح مما تتصوراملسألة احلقيقية , حديث ...ما بتعرف يف الشيء الزم . ال تعرف :الشيخ 

  وجود؟

  بدهي :السائل 

  بدهي يف نص عن السلف؟ :الشيخ 

  ... :السائل 

  .))ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (( : بس خالفه طريقتك يف القرآن :الشيخ 

  ... :السائل 

  يعين السميع البصري مفهوم معنامها؟, وهو كملها :الشيخ 

  ...به الندري كيف هو  يسمع مسعا يليق :السائل 

  طيب الصحابة قالوا هيك؟ :الشيخ 

  ...لكن ملا بقول لك السميع البصري , ال ما قالوا هيك :السائل 

  قالوا هيك الصحابة؟, يا حبييب ال تطول الشرح :الشيخ 

  ...فهمي أنه  :السائل 

متفقون على تفسري اآلية  يعين كل املسلمني, حنن عم نقول السلف واخللف, مش فهمك فهم اجلميع :الشيخ 

, أين آثارهم؟ وملاذا أنا سألتك اهللا موجود؟ هذه بدها سؤال فعال, ملاذا ما سألتم عن السلف هنا, على ظاهرها

لكن هذه األدلة القاطعة عند ناس أدلة , لكن إن رجعت إىل القرآن وإىل األدلة القاطعة باملوضوع, احلق معك

ليس كمثله شيء وهو (( : فهذه اآلية, ألنه يسلط عليها معول التأويل, قاطعة وعند ناس ما هي أدلة قاطعة

هنا ملاذا , قلنا ما فيه خالف بني املسلمني السلف واخللف كلهم مؤمنون بأن اهللا مسيع بصري ))السميع البصير 

  ض؟مل يؤل أول سؤال؟ وملاذا مل يفوض؟ ملاذا هنا ال نسلط معول اهلدم باسم التأويل أو باسم التفوي

  ... ))ليس كمثله شيء ((  :السائل 



, أنا أدندن على متام اآلية وأنت تدندن على أوهلا ))وهو السميع البصير (( , ما جاوبتين اهللا يهديك :الشيخ 

, لكن النزاع يف اإلثبات, كلهم منزهون, ما يف نزاع بني سلفي وخلفي ))ليس كمثله شيء (( , فيه صفتان هنا

ثالث , أما أنه آية يف القرآن, مبعىن استوىل أو مبعىن استعلى؟ هذا النزاع ))رش استوى الرحمن على الع(( هل 

لكن هل هناك  ))ليس كمثله شيء (( كذلك ما يف خالف يف التنزيه , أربع آيات يف القرآن ما يف خالف

لقضية؟ اآلن ماذا ملاذا تتجاهل هذه ا, ال خالف, ال: اجلواب ))وهو السميع البصير (( : خالف يف متام اآلية

  .تقولون عن هذه اآلية؟ حينما آمنتم ا ما عطلتموها بالتأويل وال أنكرمت معناها بالتفويض

  اتفق فهمهم مع فهم السلف  ...رد على املعطلة  :السائل 

مش أنا أريد أدافع أنا أريد هدمه ألنه , أنت بدك تدافع عن التفويض ألنك انت متبين مذهب الدفاع :الشيخ 

  طيب أنت موجود أم مفقود؟, نعم موجود: قلت, أنا ملا سألتك آنفا اهللا موجود, الكتاب وضد السنة ضد

  ...طبعا موجود  :السائل 

كل اآليات , طيب كيف شلون جعلت نفسك شريكا مع اهللا يف الوجود؟ سلكها واسرتح, موجود :الشيخ 

, يداه ليست كأيدينا ))بل يداه مبسوطتان ((  :شو املشكلة إذا قلت يف قوله تعاىل, كل اآليات هكذا, هكذا

  شو الواقف يف الطريق؟ , وانتهى املوضوع

  .السلف مل يكتفوا ذا الفهم :السائل 

  .والسلف مل يفهموا هذا الفهم السميع البصري :الشيخ 

  .وأنا أقصد بالسلف هم الصحابة :السائل 

  شو الفرق؟, وأنا أقصد الذي تقصده أنت :الشيخ 

  .يعين تفصيل هذا ممكن من عصور متأخرة : السائل

ملاذا أنت تتكلم وبتقول , الصحابة ما تكلموا يف السميع البصري, يف سبيل من؟ على شفا جرف هار :الشيخ 

  مبني املعىن؟

  ... :السائل 

هناك و , بس حنن نسألكم ملاذا تقولوا هنا مبينة وليس كمثله شيء, هذا اللي بدنا إياه يف كل الصفات :الشيخ 

  ملاذا تؤل األصل؟, بتقولوا ملاذا ال نؤل

اللغة العربية حتتمل , أنت أجبتنا يا أستاذ من قولك أننا نفهم هذه األشياء بناء على اللغة العربية :السائل 

  .ويد مبعىن اليد اجلارحة, يد مبعىن القدرة, املعنيني



  .ه ما تقدر تقول قدرتاهألنه ملا تفسر يدا. هذا ليس دائما اهللا يهدينا وإياك :الشيخ 

  .طبعا أستاذي :السائل 

أحاديث  )كلتا يدي ربي يمين ( : وبعدين ))بل يداه مبسوطتان (( و , إذا ما معىن يداه, طبعا طبعا :الشيخ 

من أي التأويل اليت جلأ إليها املتأخرون أو , ال تؤول بقدرة وال تأول بنعمة, هذه ال تأول هنا, صحيحة وصرحية

ولذلك , لكن التأويل هناك ما يعطل الصفة, ممكن أن تأول يف بعض األمكنة, و املعطلة؟ ال تتأول هذهاملؤولة أ

بل يداه (( : مع أنه هذه اآلية ال تتأول , أنا أتذكر أنا سألتك هل تعتقد بأن هللا يدين؟ ما مسعت منك جوابا

  .))مبسوطتان 

  )كلتا يدي ربي يمين ( , ا ما سئلت عن هذا القولومن جانب أحاديث الرسول عليه السالم حينما قال وكثري 

  .كيف؟ كان جوايب هذا السؤال هو الذي أنكره اإلمام مالك

  كيف؟  :السائل 

ليس كمثله شيء (( هذا احلديث يؤكد عموم النص القرآين , كيف أنت عم تسأل كيف هذا أوال وثانيا  :الشيخ 

((.  

  .طبعا :السائل 

, هذا تأكيد للتنزيه )فكلتا يدي ربي يمين (  ))ليس كمثله شيء (( لكن اهللا , لالبشر له ميني له مشا :الشيخ 

  .فإذا هللا يدان ال تشبهان أيدي املخلوقات

  هل هذا التفصيل معروف قبل ابن تيمية؟ :السائل 

  .اهللا يهديك, كيف ال  :الشيخ 

  األئمة األربعة إيش بقولوا يف األمساء والصفات؟ :السائل 

  .اإلميان بالصفات مبعانيها احلقيقة بدون تكييف, قولون كما يقول السلفهكذا ي :الشيخ 

  .وفهمنا من هذه العبارة أنه يفوض, "أمروها كما جاءت " : قال  ...رأي الشافعي  :السائل 

  . طيب أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما يؤل :الشيخ 

  .ما يؤل :السائل 

  بدون فهم أليس كذلك؟ "أمروها كما جاءت " , يف معنيني هنا, اهللا يهديك, طول بالك, طول بالك :الشيخ 

  .نعم :السائل 

شوب , يعين مشوها على ظاهرها, أنا بقول أمروها كما جات بدون تأويل, هذا اللي بتقولوا أنت, آه :الشيخ 



  .نعم, "االستواء معلوم والكيف جمهول " : وهذا يلتقي مع قول مالك, ها هو املعىن العريب, تفهموا منها

  .هنا قول السلف :السائل 

  .هو من أئمة السلف, هو من السلف :الشيخ 

إذا كان يسلم بكون القول الثاين اللي هو اإلمرار بال , يعين إذا داخله حقيقة بغض النظر عن القول :السائل 

  .تعطيل أو تأويل

  .نعم التأويل أخ التعطيل :الشيخ 

  .أنا إذا واحد يسألين ما أقول أبدا أنه هللا يد االمرار بال تأويل وال تعطيل :السائل 

  .بس هذا عم يسجل عليك أعط بالك, ال حول وال قوة إال باهللا :الشيخ 

  .هذا الكالم طازج ماله ست وثالثني سنة :السائل 

  عم تتقول على الرجل يعين؟ :الشيخ 

  ...يعين ملا اإلنسان يكون خمطئ واهللا عز وجل  :السائل 

وتارة يأولون فهم , تارة سلفيني ال يؤلون, يا أخي هؤالء اخللف كما قلت لك, رفه إنه سلفيحنن نع :الشيخ 

حنن حجتنا عليهم ملاذا عم تأولوا هذه , فالرضا والغضب والعجب والنزول واالستواء كل هذه يأولوا, خلفيون

هذه , يا مجاعة اتقوا اهللا, آخره األشياء؟ بيقولوا واهللا عندنا الغضب هو ثوران الدم وانتفاخ األوداج و و إىل

  .لكن مادام الغضب نسب إىل اهللا فليس كمثله شيء, غضب املخلوق

  ... :السائل 

  سبحان اهللا :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا  :السائل 

  إن شاء اهللا ال إله إال اهللا  :الشيخ 

  ...ابن تيمية أو واحد على املنرب وقف على املنرب وقال  :السائل 

وما وجدت إال أن جتيب , أنت جيب من كالمهم, أنت تأخذ كالم أعدائهم, ساحمك اهللا, حمك اهللاسا :الشيخ 

  .وأول مثال بدك جتيبه من التأويل, من كالم أعدائهم

  .قلت لك قد يكون من كالمهم أو قد يكون من غريهم, أنا حتررت على كل حال :السائل 

أنت اآلن بارك اهللا فيك متخذ , ذه ما جتيب لنا شيءه, أكاد أموت من القدقدة هذه, أنا أموت :الشيخ 

وجئت مبثال أول مثال هو باطل , موقف تريد أن تثبت أن هؤالء الذين يتبنون مذهب السلف يف عندهم تشدد



  فهل أتيت مبثال آخر يكون ثابتا؟, بالنسبة له البن تيمية

  ...ت واإلمام أمحد طبعا أنك تثبت أن اهللا فوق سبع مسوا ... :السائل 

  .بس أنا أنبهك أنك غريت اخلط تبعك أنت :الشيخ 

  .بدي أنا أغريه بس بنفس الفكر, حكينا لك :السائل 

مش فكر واحد مستند إليه اآلن؟ اهللا يهديك عم حتكي عن فكر , عم حتكي عن فكر السابقني :الشيخ 

فبدك جتيب مثاال ثانيا عنه أو عن , قلنا لك هذا يذكره أعداؤه, ولذلك بدأت مبثال نسبته البن تيمية, السابقني

ورمبا , ألن الرسول يف هذه اإلشارة اللي شفتها, على أين مش عاجز أن أقول لك هذا حق, مش عين أنا, غريه

خليك ماشي على خطك , لكن أنا ألفت نظرك, هي من السنة أيضا, أنت اعتربا من مجلة التشدد أو املبالغة

  هل معىن ذلك أن السلف متشدد؟ ,ألين لو كنت أنا متشدد, األول

  ... :السائل 

  .طيب, هذا الذي فهمناه أول :الشيخ 

  وما فوق السماء السابعة؟, السماء السابعة ما تعين حيزا ... :السائل 

مش الزم  , مش الزم كذا, أوال ما أحد يقول ذا, ساحمك اهللا, ساحمك اهللا, اهللا يهديك, اهللا يهديك :الشيخ 

فما هو هذا , قلت أنه يف هناك تشدد الحظته مما قرأت, لكن أنت غريت خطك, ول ذاما أحد يق, كذا

من يقول غري هيك؟ غريت اخلط تبعك؟ إن  , التشدد؟ أنت بتقول مش الزم تكون فوقية كفوقية هذا على هذا

ما , ال وإن كنت, فاالعرتاف باخلطأ هو عني الصواب, اعرتف يا أخي, كنت غريت مبعىن أنه كالمك كان خطأ

يهمنا نشوف التشدد اللي أنت نسبته هلؤالء , يهمنا نشوف األمثلة, تابع اخلط وجيب لنا األمثلة, لك خمطيء

جئت جبت مثال ثاين من , فأوال أنت جبت املثال وبينا لك هذا املثال ليس بصحيح, الذين تبنوا خط السلف

ورجعت أخريا تقول إن الفوقية هذه ليس , ريناآلن قلنا لك أنت عم حتكي عن املاضني مش عن احلاض, واقعنا

ليس كمثله شيء وهو (( من قال إن معناها هيك؟ مادام عم نكرر على مسامعكم مرارا وتكرارا , معناها هيك

طيب أنت اآلن , وطيب هذا كل السلفيني يعتقدوا هذه العقيدة, استواؤنا ليس كاستوائه. ))السميع البصير 

  من يعرف؟, حول ماذا تدندن

  ... :السائل 

أقول لك مش , ملا نسأل حنن أين اهللا؟ ال أنت غلطان متاما, ملا أسأل اهللا يهديك يا أستاذ عدنان :الشيخ 

يوما ما أنت أو غريك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية , بس هذا غلط ميكن اآلن يعترب غلط, غلطان



ألنه يأتينا رجل من حزب من األحزاب يقول أنتم كذا وكذا , اوهذا ال نزال حنن نقوم , وإميام بالصفات اإلهلية

, بقول له يا أخي حنن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تشيعون عنا حتريك األصبع يف الصالة, إىل آخره

بقول العقيدة فيها , حنن نبحث يف العقيدة, تعليق الساعة الدقاقة يف املسجد إىل آخره, تعليق الصورة ما جيوز

تفضل أين اهللا؟ ببحلق عيونه , طيب خلينا ندخل يف جتربة, ها فيها خالف كبري؟ وبتسكر املوضوع , خالف

وهو جاي يف احلديث كما , ناس بقولوا هذا السؤال ما جيوز, هيك وبفكر شو السؤال هذا؟ وناس أشكال وألوان

آلن أين اهللا؟ كيف هذا الكالم يظهر أما أنا بقول لك ا, يف هيك مناسبة حنن نوجه السؤال, تعلمون إىل آخره

  !منك أمر غريب

  ... :السائل 

  .واهللا صدقت, إي واهللا, إي واهللا :الشيخ 

  ...فعال يوجه مثل هذا السؤال وأنا بينهم  :السائل 

يف ريب من إميانه باهللا عز , يف ريب من عقيدته, أنا بسأل اللي فيه شك, لكن ملن أسأل, طبعا بسأل :الشيخ 

  وجل

  مفهوم خاطيء  ... :ائل الس

  بس من يقول غري هيك؟, نعم هيك, أيضا هذه مثل تلك قضية الفوقية :الشيخ 

  .أنتم بتحكموا عن اجلارية يفهم عنها ميكن يكون هلا معىن آخر ... :السائل 

  شو يعين؟, أنت عم تقول هلا معىن آخر, إيش املعىن اآلخر؟ هذه مشكلة إيش معىن آخر :الشيخ 

  .يعين بالنسبة هللا تعاىل يعين ال يقال هذا الكالم يف معرض الكالم عن أين اهللا أبدا :السائل 

  ...امسع امسع , طيب مش هيك ال يقال :الشيخ 

  ...ملاذا كنا يف بيت الدكتور عصام  :السائل 

, نية هذهعن كلمة األي, أنا رايح أحكي قصة رايح تشوف املعاين اللي عم تنفيها اآلن, طيب طول بالك :الشيخ 

, هي حنن دائما بنقررها بس ال مؤاخذة قلة الصلة والتجالس واالجتماع ينسي احلقائق اليت استقرت يف النفوس

وإن  , أظن أنت من الذين مسعوها مين مرة أو أكثر من مرة, اآلن أنا حبكي قصة جرت بيين وبني أحد املشايخ

  .ين شو رأيكوهات بعد, كنت أنت ما مسعتها مسعها غريك بطبيعة احلال

سنة من سنني , هذا اإلنسان اللي بقرر ويسأل أين اهللا؟ هل هو يفهم هذه الصفة اإلهلية باملعىن احملدود البشري

سلم , من مصر من الشام وأنا احتدث دخل علينا شيخ أزهري, وأنا جالس مع بعض احلجاج, احلج وحنن يف مىن



أنتم يا مجاعة الوهابيني بتشبهوا رب العاملني : قال  .وجلس أصغى حلديثي شم من احلديثي رائحة السلفيني

  . باملخلوقات

  . أنتم بتقولوا أن اهللا فوق السموات: كيف؟ قال: قلنا له 

الرحمن على ((  ))أأمنتم من في السماء (( : ودخلنا يف آية, حنن بنقول أم هذا كالم رب العاملني: قلت له

وجيب , فهذا مش كالمنا كالم رب العاملني, إىل آخره ))فيه تعرج المالئكة والروح ((  ))العرش استوى 

هذا املنطق ألنك أنت , أظن أنا بيعجبك طريقته, موضوع منطقي عقلي, مث تابعت معه املوضوع, اإلميان به

تعاىل حىت نشوف أنه هؤالء الذين آمنوا بأن اهللا على العرش استوى : فقلت له.  برتشح منك من الكالم السابق

  . أم هذا افرتاء عليهم, حصروه يف مكان, هؤالء جعلوه يف مكان, جمسمةهؤالء 

  . الكون املخلوق حمدود أو غري حمدود؟, قبل كل شيء أسألك سؤال: قلت له

  . حمدود: قال 

  تبارك وتعاىل حمدود؟ : قلنا له 

  .ال: قال 

  .سؤال ثاين فوقنا اآلن السماء الدنيا؟, كويس هذا متفقون عليه: قلنا له 

  ...سؤال على أن الكون حمدود بداللة شرعية وإال فكرية  :السائل 

  .اجلواب اآلن بإجياز فأجله إىل ما بعد, وهذا السؤال إذا كان ال يكيفك, ال فكريا وشرعيا :الشيخ 

  . هذه السماء الدنيا ما فوقها: قلت له

  .وقلت شو فوق السماء السابعة؟, السابعة باختصار إىل السماء. السماء الثانية والثالثة والرابعة إىل آخره: قال

  . العرش: قال 

  والعرش شو فوق منه؟, كويس: قلنا له 

  .املالئكة الكروبيون: قال 

  إيش هؤالء املالئكة الكروبيون؟: قلت له 

  .مالئكة على العرش: قال

  هل عندك آية فيما تقول؟: قلنا له 

  .ال: قال 

  يف عندك حديث حول ذلك؟: قلنا 



  .ال: قال 

  .طيب من أين جبت هؤالء املالئكة ووضعتهم هناك على العرش: قلت له 

  .واهللا هيك لقنونا املشايخ هناك يف األزهر الشريف: قال

إذا كانت , عجبا من مشايخ األزهر يقرروا على الطلبة أن العقائد ال تثبت باألحاديث الصحيحة: قلت له 

, لكن حنن مش هذا هدفنا منشي معك اآلن, ة بال حديث إطالقاأحاديث غري متواترة وأنت اآلن تفيت يف العقيد

  وإيش فوق املالئكة الكروبييون يف شيء وإال انتهى , املالئكة الكروبيون فوق العرش

  انتهى: قال 

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول (( , الكون مشتق من كان يكون: اخللق حمدود يعين؟ قلنا وكنا من أول قلنا له

على اعتقادك املالئكة , فهذا الكون على اعتقادنا حنن أعلى املخلوقات عرش الرمحن ))كون له كن في

  هل هنالك شيء؟ هل هناك خملوق؟ هل هناك مكان؟, وبعد ذلك إيش يف, الكروبيون

  .ال: قال 

يم وصلت إنه وأنت اآلن باملنطق العلمي السل, ليش أنتم تتهمون وبتقولوا عنا أنا جعلنا ربنا يف مكان: قلت إذا 

ال يعين أنه يف مكان مثل اإلنسان , فاهللا حينما يقول املسلم السلفي فوق العرش استوى, بعد العرش ما يف مكان

فليس كمثله شيء وهو (( , أو العرش تبعه, وال يعين فوقيته فوق العرش كفوقية امللك على الكرسي, يف مكان

ألنه مرات , هذا من لوازم الدعوة السلفية, في يلي عم تنفيه أنتفإذا التعبري باملنفيات مجع ن ))السميع البصير 

فكل صفاته تتناسب مع جاللته  ))فليس كمثله شيء وهو السميع البصير (( : نكرر مع أخينا علي هنا

, صفة فعل: والصفات العلماء بيقولوا نتقسم إىل قسمني , فهي ال تشبه شيئا من صفات املخلوقات, وعظمته

 )ينزل إلى اهللا كل ليلة إلى السماء الدنيا ( نزوله , صفة فعل ))الرحمن على العرش استوى  ((, وصفة ذات

فالذي تدندن حوله أنت  , وإىل أخر ما هنالك, واستواؤه ليس كاستوائنا, فنزوله ليس كنزولنا, أيضا صفة فعل

وهذه كما , ك وليس هيكفتحاول أن تقول أن هذا ليس هي, كأنك ألول مرة وإال مؤاخذة تتصل ذه الدعوة

اسم يعبد " : ورحم اهللا ابن القيم حني قال, التنزيه هذا من لوازم اإلثبات وإال كان مشبها, يقولون من منسياتنا

  ."واملعطل يعبد عدما , صنما

فالتنزيه مع اإلثبات مها , فالسلفي إذا كان بدو بسبب إثباته للصفات بدو جيسم معناه عبد صنما ال مسح اهللا

فال خيطر يف بالك أنه إذا قلنا استوى أو أين اهللا؟ أنه يف هناك تشبيه , مذهب السلف الصاحل يف كل الصفات

  . ))ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (( عياذا باهللا , اخلالق باملخلوق



  .مسعت هذه القصة من قبل هذه املرة: السؤال اآلن

  .ال :السائل 

  .طيب شو نسوي لك :الشيخ 

  ... :ل السائ

  .لكن هذه القصة متكررة يف جمالسنا, ال املقصود من السؤال هذه القصة هي جواب استشكاالتك, ال :الشيخ 

   ...على املعطلة على املفوضة على املشبهة  ...ليس واضحا  ... :السائل 

ت تفرض شيئا ال أن, ال حتتاج فلسفة وال حتتاج شرح, ما بعرف أنت ما تزال تدندن حول قضية العقيدة :الشيخ 

لوال أنه , األصل يف كل البحوث هذه ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما, هذه مش أحكام شرعية, سبيل إليه

, كان هذا الكالم هذا كله غري وارد, دخل علم الكالم واضطر الناس أن يتكلموا يف شيء ما تكلم فيه األولون

  .فأنت خاطئ, زيادةأنت تريد أننا اآلن ختوض فيه , وال جيوز اخلوض فيه

  يعين بدنا توضيح أكثر؟, ومن زاد على كذا وكذا ...الطريقة  :السائل 

طول , أنت اآلن ما هي النقطة اليت خفيت عنك؟ أنت باجللسات القليلة, اآلن نسأل شو هو التوضيح :الشيخ 

  .بالك ملن سنوضح يا أخي

نقنع به  ...ذا من الكتب السلفية ويقرؤه أمامنا جييب الكالم ه ...النقطة املخفية ملا جيي واحد  :السائل 

  ...أصحاب العلم 

القرآن , القرآن والسنة ميكن هذا الشيء اللي بتقول أنت, ال أنا أردت أن أقول أكثر من هيك, ال :الشيخ 

  والسنة شو نسوي يعين؟  

  

  ...الكتاب والسنة على منهج السلف  ...على كل الشبه اليت تثار  ... :السائل 

أنا ما مسعت , وأنا مضطر أن أحكي بصراحة, أنا شايف أنه ما يف التقاء يف التفاهم ذه النقطة بالذات :الشيخ 

فماذا يريد؟ وماذا تريد؟ , وال أنا مستعد أن أؤلف يف هذا املوضوع كتابا, منه شبهة عم يلقيها حىت ينال اجلواب

  .هذه واحدة

اإلنسان إذا يريد , بأنه عنده تشدد, ام منهج السلف األخري هذاموضوع ا, هو دخل يف املوضوع: ثاين وحدة 

فهو تكلم وتكلم طويال أنه , أن يدعي دعوة خاصة ميس عقيدة بعض الناس قدميا أو حديثا الزم يأيت بالدليل

عن أشكال , لو أنه كان يسأل عن شبهة, حنن نقول له هذه من بديهيات دعوتنا السلفية, هذا ما يلزم منه كذا



إن كان عندي جواب , فأنا واهللا بفكر ذا السؤال, مسعها من اخلرفيني هؤالء من املبتدعني من املالحدة إىل آخره

وأنا حباجة , لكن هو ما كان هذا موضوعه حىت تقول أنت حنن حباجة إىل كذا وحباجة إىل كذا, وإال بالش, أقنعه

  .إىل كذا وكذا

  ... :السائل 

  شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟, ن الشيء اللي قرأهيا أخي شو قال ع :الشيخ 

  .وهذا ال يليق ...يعين عن املؤولة يقولوا أنتم بتقولوا عن بعض الصفات  :السائل 

, أنت بتظن أنه ما عندنا حنن خربهم, طيب أنت شو تريد منا؟ الشيء اللي بتحكيه عن هؤالء اجلماعة :الشيخ 

دك من هذه احلكاية؟ إذا كان قصدك شيء تفهمنا الواقع؟ أنت بتعرتف معنا أنه حنن إذا شو قص, ال امسح يل

  .إذا كان قصدك شيء علمي تفضل اسأل عنه, عارفني الواقع

  ...أنا اللي حكيته وفهمته  :السائل 

تفضل , إذا هذه بضاعتنا ردت إلينا, ساحمك اهللا, قل نسيت, وتناسيت, سبحان اهللا وساحمك اهللا :الشيخ 

  سيدي ما الذي نسيته؟

   ...مثال كتاب العقيدة الطحاوية  ... :السائل 

طيب شو قصدك ذا , ما بيطلع يف يدي, بدك أشرح العقيدة الطحاوية شرح جديد, اهللا يهديك :الشيخ 

شوف , هذا غري صحيح, بتقول يركزوا على كذا وكذا: أوال, هذا مش كالمك هذا كالم اخلصوم, الكالم يا أخي

كل , من املاضني أو احلاضرين, وإذا كنت تعين غريي من القادمني, يت على إيش برتكز إذا كنت تعنيين أنامؤلفا

أنه , فأنا عم أقول لك وأليب حيىي اللي دعمك, اإلنسان يعمل يف حدود استطاعته وطاقته, نفس مبا كسبت رهينة

, أنه عندهم تشدد, ت جم على السلفينيبالعكس مسع, أنا ما مسعت شبهة من أخونا عدنان حىت جناوبه عليها

  . ما جبت وال مثال, أين هذا التشدد؟ ما مسعنا

  

  ... :السائل 

مكتوب عليه , هذا تأليف رجل من أربع مئة صفحة, هذا مع األسف ...ليس من تأليف جمموعة , ال :الشيخ 

من أجل , خونا زهري الشويشهذا أخي كالم مع األسف أ, ال, ما تومهت أنت منه تأليف مجاعة من العلماء

هذا الكتاب مؤلفه املنت تبعه كما هو معروف أبو , يعرف شو املقصود منه, لكن اللي يقرأ الكتاب, ترويج بضاعة

ممكن شفتها , وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة, املنت اللي هو رسالة صغرية باملرة, جعفر الطحاوي



شرح وتعريف , أي نعم, ستني سبعني صحيفة يا أستاذ, ميكن ما شفتها, عبارة عن ستني سبعني صحيفة, أو ال

  . املهم 


